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NY STRUKTUR I
”DEN NYE HVERDAG”
• Vi skal leve livet i børnehaven anderledes
• Vi skal dele børnene op i mindre grupper af max 5 børn, når vi er ude og 3 børn inde.
• Vi vil så vidt det er muligt, sikre den samme voksne gennem dagen, men der vil formentlig
ske et skift over middag
• Vi vil lave opdeling af rum og legeplads

• Vi vil selvfølgelig være ude, så vidt det overhovedet er muligt
• Ture ud af huset bliver kun i lokal området, i denne tid
• Vi må stadig gerne give kram og trøste (bare ikke til de voksne) og nyde nærværet ☺

NÅR I ANKOMMER I
”DEN NYE HVERDAG”
• Vi vil prøve at gøre dette så trygt som muligt, på trods af ”det nye”
• Der vil stå en voksen ved indgangen til institutionen i opstarten, og når i har adgang til huset
igen, vil der være en ved jeres garderobe!
• Kun en forælder / voksen ledsager barnet, søskende er ikke en mulighed at have med.
• Husk I voksne skal spritte hænder
• Den voksne vil tage imod jer og sikrer at madpakken kommer i køleskab og tøjet i garderoben
• Legetøjet skal blive hjemme
• I må meget gerne selv have tjekket ind via app’en, ikke røre vores skærm
• Så er det tid til, at I krammer farvel og smutter på arbejde! Vær Max 5 min om aflevering
• Barnet og den voksne går hen og vasker hænder og finder den gruppe barnet skal være
tilknyttet

MÅLTIDERNE I
”DEN NYE HVERDAG”
• Morgenmaden spises hjemmefra ind til andet meldes ud
• Tag evt. ekstra formiddagsmad hvis dit barn har spist tideligt
• I skal medbringe en formiddags mad som er pakket i madpapir (ikke stanniol eller film) og
puttet i en pose, uden knude og med tydeligt navn og navn for måltid ( formiddag, frokost,
frugt)
• Frokosten er ligeledes pakket i madpapir, lagt i en pose, uden knude og med tydeligt navn
• Rester bliver smidt ud
• Frugten er også pakket i madpapir, lagt i en pose, uden knude og med tydeligt navn
• I må ikke medbringe drikkedunke! Vi sørger for engangsservice og masser af vand

SOVE OG HVILE MULIGHEDER I
”DEN NYE HVERDAG”
• I vuggestuen skal forældre stadig medbringe rent sengetøj – Fra uge 17 hver mandag!
• I vil få dynetræk med hjem i plasticsæk hver fredag, for at vaskes ved min 80 grader
• Husk at nussekluden skal være nyvasket hver dag!

• I børnehaven er det kun de børn, der ikke kan undvære søvnen der kommer hen og hvile
• I som forældre skal vaske betrækket hver dag

FOKUS PÅ HYGIEJNE I
”DEN NYE HVERDAG”
• Vi være rigtig meget ude også hvis det regner 😉

• Lufte ud minimum engang i time af 5 min.
• Alle berøringsflader sprittes og aftørres to gange dagligt af rengøringspersonalet – ved
middagstid samt ved lukketid
• Børn og voksne vasker hænder flere gange dagligt! Minimum hver anden time samt hver gang de
har været på toilettet, hvis hænderne er synligt beskidte, før og efter måltider samt ved skift af
opholdsrum, dette registreres i et skema.
• Når børnene skifter leg, skal legetøjet afvaskes
• Vi laver en tydelig turnus for håndvask for børnegrupperne, for at sikre retningslinjerne
• I skal også sprittes af 😉 Både om morgenen og når I henter senere!

NÅR I HENTER I
”DEN NYE HVERDAG”

• Hvis I henter før registreret tid, Ring meget gerne 10 minutter inden, så vil vi se, hvad der
er muligt i fht at pakke taske og hente barnet
• Sprit hænder af når du kommer
• Bliv ved lågen, hvis ikke andet er aftalt
• Hold afstand
• Vær tålmodig 😊

”DEN NYE HVERDAG”

• Vi vil gøre vores bedste for at sikre så tryg og dejlig en dag i børnehaven
• Kom endelig til os, hvis du får en god ide, eller kan afsætte nogle timer til at hjælpe med
noget i vores hus.
• Som sagt til pressemøderne, så lægger vi asfalten mens vi går
• Der vil helt sikkert ske ændringer, når vi bliver klogere og justerer ”den nye hverdag”
• Ring eller skriv endelig til Dorte Sofie på 24 25 9435 eller dsbri@naestved.dk

